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0  Preliminares 
 

No Brasil, apesar dos avanços das ciências da linguagem e do surgimento 
de várias propostas pedagógicas nas últimas décadas, o saber/fazer presente nas 
aulas de português como língua materna tem dispensado pouca atenção ao 
estudo da obra teatral, elemento importante para o desenvolvimento do universo 
lingüístico-cultural do educando. 

Este estudo tem por objetivo geral apontar uma perspectiva para o estudo 
da obra teatral, na aula de língua portuguesa, com destaque para a abordagem do 
discurso verbal da peça de teatro. Dentro dessa perspectiva, propõe-se a mostrar 
que o estudo do discurso da peça teatral pode proporcionar ao educando não 
apenas o desenvolvimento de seu universo lingüístico-cultural como também levá-
lo à compreensão/interpretação das várias faces da ordem social. Para tanto, 
enfoca a polifonia subjacente ao discurso verbal do Auto da Compadecida, de 
Ariano Suassuna, obra premiada nacional e internacionalmente, e relevante para o 
conhecimento da realidade lingüístico-cultural do País.  

Tem por objetivos específicos: (i) examinar a tessitura do texto da peça, que 
desvela o entrecruzamento de vários discursos representativos dos grupos que 
atuam na sociedade, enfocando basicamente a voz do Palhaço; (ii) mostrar efeitos 
advindos do entrecruzamento dessas vozes ao longo da peça, também com 
ênfase na voz do Palhaço.  

 
1  Análise do discurso e polifonia. 

De acordo com a Análise do Discurso de linha francesa, o discurso se 
caracteriza como uma atividade lingüística que se desenvolve num tempo 
histórico. A todo instante, os membros de uma dada comunidade lingüística, 
localizada num espaço físico determinado, servem-se da língua para expressar 
sentimentos, crenças e valores. Por conseguinte, o discurso produz-se na 
interação entre sujeitos, em torno dos quais se organizam referências de espaço e 
de tempo. Pelo fato de estar atravessado por sentimentos, crenças e valores dos 
sujeitos, o discurso expressa a ideologia de um grupo, não havendo, portanto, 
discurso neutro. O discurso produz sempre sentidos que exprimem as posições 
ideológicas de um determinado grupo, de modo explícito ou não. Faculta-se ao 
interlocutor a tarefa de reconstruir os sentidos dos textos, buscando os implícitos, 
os subentendidos. 

Essas primeiras considerações iniciais, elementos basilares na Análise do 
Discurso, conduzem a outras que traduzem a natureza da atividade discursiva, 
dentre as quais destaca-se o princípio do dialogismo. Segundo Maingueneau, o 
termo “diálogo” reporta-se à tendência de associação da atividade comunicativa à 



forma prototípica diádica (2006, p. 163). Maingueneau ressalta ainda que, por 
extensão, o termo pode remeter à própria natureza dialogal do texto escrito “em 
que o destinatário é, contudo, numa certa medida inscrito no texto” (op. cit.). 
Nesse sentido, esses discursos, embora escritos por um único sujeito, são ditos 
dialógicos. Assim, na atividade discursiva, busca-se trazer a fala do outro para o 
próprio discurso, daí um discurso dialogar com outro(s) discurso(s). Brandão 
(2007) indica várias formas de fazê-lo – de modo explícito, pelo emprego do 
discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, palavras (ou enunciados) 
do outro entre aspas ou em itálico; ou, de modo implícito, pelo uso de provérbios, 
ditado popular, ironia ou outro. Considerando que contêm várias falas, diz-se que 
“os discursos incorporam várias vozes enunciativas” (Maingueneau, 2006, p. 164), 
tendo, portanto, um caráter polifônico. Nesses discursos, várias vozes se fazem 
presentes, seja para concordar com o que se explicita, seja para reiterar o que se 
enuncia, seja para discordar do que se afirma. O sujeito do discurso é dito, então, 
polifônico, “uma vez que é portador de várias vozes enunciativas” (Maingueneau, 
2006, p. 458). 

 
2 A polifonia no Auto da compadecida. 

O Auto da compadecida foi encenado pela primeira vez a 11 de setembro 
de 1956, no Teatro Santa Isabel, pelo Teatro Adolescente do Recife. No ano 
seguinte, foi encenado novamente no Primeiro Festival de Amadores do Rio de 
Janeiro. Segundo Henrique Oscar, autor da Apresentação da décima sexta edição 
do texto, “foi o grande acontecimento do Primeiro Festival de Amadores Nacionais, 
em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, por iniciativa da Fundação Brasileira de 
Teatro” (1980, p. 9).  A peça teve outras encenações bem-sucedidas, tendo sido 
adaptada para a televisão, transformando-se numa minissérie de quatro capítulos, 
exibida pela Rede Globo de Televisão em 1998, e, posteriormente, foi levada para 
o cinema. Todas as versões tiveram um enorme sucesso de público. O autor viria 
a publicar outras peças, nas quais também se destaca um retrato muito particular 
de segmentos da sociedade brasileira.  

Embora as versões verbo-visuais sejam mais conhecidas do grande público, 
em que se inclui boa parte do alunado, o presente trabalho enfoca a versão verbal. 
Sem as marcas das orientações dos diretores, das atuações dos atores e dos 
cenários específicos, característicos das montagens para a televisão, o teatro e o 
cinema, o texto verbal constitui-se no lugar privilegiado em que o discurso da peça 
se apresenta em sua forma primitiva. Longe de constituir um texto “sem técnica ou 
arte; rude, simples, tosco, rudimentar”, um dos significados do verbete “primitivo”, 
segundo o Dicionário eletrônico Houaiss (2003), a peça encerra um discurso que 
se caracteriza por ser “o primeiro a existir (...) inicial, primevo, original”, outro 
significado do verbete “primitivo” (op.cit.).  

Mais do que em outros textos teatrais, no Auto da Compadecida, o autor se 
enuncia desde as primeiras páginas, indicando as diretrizes e acolhendo 
sugestões que acha pertinentes. Ele não se limita a fornecer poucas indicações; 
na verdade, ao mesmo tempo em que apresenta o cenário, explica com detalhes o 



que considera relevante, indicando ao leitor os fatos mais significativos. Em alguns 
momentos, apresenta mais de uma possibilidade ou o que considera facultativo, 
de modo a orientar o ensaiador.  

Ao lado desses atributos e do retrato de vários segmentos da sociedade 
brasileira, o discurso verbal do Auto da Compadecida exibe uma complexa 
polifonia. Os diálogos extremamente bem elaborados e ricos evidenciam os 
sentimentos, crenças e valores das várias personagens da peça que, a todo 
instante, entram em confronto. Com efeito, instituem-se várias vozes que se 
entrecruzam nos três atos da peça. Por trás desse intercâmbio de vozes, assenta-
se a ideologia do texto. Dentre as várias vozes, uma voz – a do Palhaço – se 
sobressai, dando origem a diversos efeitos polifônicos.  

Logo de início, chama a atenção do leitor a voz do Palhaço.  É o Palhaço 
que introduz a peça, se introduz na peça e introduz as demais vozes. Dito em 
outras palavras, é a voz do Palhaço que, desde o começo, dá voz às demais 
vozes. É a partir do Palhaço que a peça se desenvolve. Na verdade, a tessitura da 
peça se caracteriza pelo desvelamento do entrecruzamento das várias vozes, que 
falam de determinados lugares, sob a égide da voz do Palhaço. Ao mesmo tempo 
em que a voz do Palhaço se caracteriza como fio condutor junto às demais vozes, 
interage com a platéia, com a qual estabelece uma relação de cumplicidade. 

A voz do Palhaço faz sua entrada inaugural nas três epígrafes, que se 
constituem em excertos de O Castigo da Soberba, auto popular, anônimo, do 
romanceiro nordestino; de O Enterro do Cachorro, romance popular anônimo do 
Nordeste; e de História do Cavalo que Defecava Dinheiro, romance popular 
anônimo do Nordeste. De autoria desconhecida, esses excertos são uma 
primeira manifestação da voz inicial que anuncia outras vozes, bem como de 
temáticas retomadas ao longo da peça e embutidas no verso final.  

Na Apresentação, de certa forma reportando-se à temática das 
epígrafes, o autor anuncia que sua obra se baseia em romances e histórias 
populares do Nordeste e começa a descrever o cenário - um picadeiro de circo 
– segundo suas palavras, “idéia excelente de Clênio Wanderley que a peça 
sugeria” (Suassuna, 1980, p. 21). Propõe uma entrada de igreja à direita, com 
uma balaustrada ao fundo; um pátio no centro do palco, comum em vilas do 
interior; e a entrada da cidade à esquerda, por meio de um arco. Antecipa que, 
para a cena final – o julgamento do terceiro ato, a igreja poderia ser a entrada 
do céu e do purgatório, enquanto o trono de Manuel, ou seja, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, poderia ser colocado na balaustrada sobre um praticável com 
acesso por escada. Prossegue, fornecendo mais detalhes sobre o cenário e 
esclarece que seu teatro está mais próximo dos espetáculos circenses e da 
tradição popular do que do teatro moderno. A seguir, anuncia que, “ao abrir o 
pano”, todos os atores, exceto Manuel, devem entrar como se fossem 
“saltimbancos, correndo e exibindo-se para o público”. Também a atriz que 
desempenhará o papel de Nossa Senhora deverá vir sem caracterização, 
segundo o autor,  “para deixar bem claro que, no momento, é somente atriz”. 
Ao final, após o toque do clarim, comunica a entrada do Palhaço e o início do 



espetáculo.  
Como se pode perceber, na Apresentação, o autor assume 

explicitamente a voz inicial, inclusive a característica circense da peça. Por 
isso, logo a seguir, no primeiro ato, não se sente um estranhamento quando o 
Palhaço, cognominado pelo autor “grande voz” (op.cit.), conduz a primeira fala, 
retomando fragmentos das epígrafes e antecipando elementos do texto: “Auto 
da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um 
sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade.” (op.cit.). 
Também não se sente estranhamento na fala após o toque de clarim: “A 
intervenção de Nossa Senhora no momento propício, para triunfo da 
misericórdia. Auto da Compadecida!” (op.cit.). 

Ocorre apenas uma certa surpresa na declaração do Palhaço, após a 
fala em que a compadecida declara-se indigna de representar Nossa 
Senhora: 

 
Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, 
praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um 
Palhaço, para indicar que sabe, mais do que ninguém, 
que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de 
solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas 
ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, 
porque acredita que esse povo sofre, é um povo salvo e 
tem direito a certas intimidades.  
Toque de clarim.  

PALHAÇO 
Auto da Compadecida! O ator que vai representar Manuel, 
isto é, Nosso Senhor Jesus Cristo declara-se também 
indigno de tão alto papel, mas não vem agora, porque sua 
aparição constituirá um grande efeito teatral e o público 
seria privado desse elemento de surpresa.  
Toque de clarim.  

PALHAÇO 
Auto da Compadecida! Uma história altamente moral e um 
apelo à misericórdia. (op.cit.) 

 
Conforme se observa, aqui o autor surpreende o leitor ao se inserir 

explicitamente na peça, na figura do Palhaço, justificando sua atitude. Ao final, 
diz que se trata de “uma história altamente moral e um apelo à misericórdia”. 
Essa seqüência inicial não é interrompida sequer pelo discurso de João Grilo 
que atravessa o do autor – “Ele diz ‘à misericórdia’, porque sabe que, se 
fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada” (op.cit.), 
temática que será retomada no terceiro ato e se tornará uma justificativa para 
a ação da compadecida ao final da peça. 

Imediatamente após, o Palhaço explica brevemente ao público a 



constituição do cenário e se retira. Embora suas últimas palavras sejam “O 
resto é com os atores”, volta outras vezes, na passagem do primeiro para o 
segundo ato, na passagem do segundo para o terceiro ato, no enterro de João 
Grilo e no encerramento da peça. 

Na passagem do primeiro para o segundo ato, após o enterro de Xaréu, 
o cãozinho da mulher do padeiro, o Palhaço relata os fatos ao público.  

 
Aqui o espetáculo pode ser interrompido, a critério do 
ensaiador, marcando-se o fim do primeiro ato. E pode-se 
continuá-lo, com a entrada do Palhaço.  

PALHAÇO 
Muito bem, muito bem, muito bem. Assim se conseguem as 
coisas neste mundo. E agora, enquanto Xaréu se enterra 
“em latim", imaginemos o que se passa na cidade. Antônio 
Morais saiu furioso com o padre e acaba de ter uma 
longa conferência com o bispo a esse respeito. Este, 
que está inspecionando sua diocese, tem que atender a 
inúmeras conveniências. Em primeiro lugar, não pode 
desprestigiar a Igreja, que o padre, afinal de contas, 
representa na paróquia. Mas tem também que pensar 
em certas conjunturas e transigências, pois Antônio 
Morais é dono de todas as minas da região e é um 
homem poderoso, tendo enriquecido fortemente o 
patrimônio que herdou, e que já era grande, durante a 
guerra, em que o comércio de minérios esteve no auge. 
De modo que lá vem o bispo. Peço todo o silêncio e 
respeito do auditório, porque a grande figura que se 
aproxima é, além de bispo, um grande administrador e 
político. Sou o primeiro a me curvar diante deste grande 
príncipe da Igreja, prestando-lhe minhas mais 
carinhosas homenagens.  
Curva-se profundamente e o Bispo entra pela direita, 
acompanhado pelo Frade. O Bispo é um personagem 
medíocre, profundamente enfatuado, enquanto o Frade, a 
quem todos tratam com desprezo mal disfarçado, é a alegria 
e bondade em pessoa. Ante a curvatura do Palhaço, o Bispo 
faz um gesto soberano, mandando-o erguer-se. O Frade 
aponta o Palhaço e dispara na risada, tapando a boca com a 
mão, mas o Bispo olha-o severamente e o Frade baixa a 
cabeça, intimidado. Nova curvatura do Palhaço, novo gesto 
do Bispo. (p. 71-72) 

 



No trecho acima, na fala da voz principal, sobressaem-se várias vozes, 
que se entrecruzam. De um lado, figura a voz da Igreja, de outro, a de Antônio 
Morais. De um lado, manifesta-se a voz do Bispo; de outro, a do Frade. Por 
fim, de um lado, aparece a voz do Bispo; de outro, a do Palhaço. Além de 
todas essas vozes, distingue-se uma ironia fina – “Assim se conseguem as 
coisas neste mundo”, “a grande figura que se aproxima é, além de bispo, um 
grande administrador e político”, só para citar dois exemplos. 

Ainda na mesma cena, ao se afastar do Bispo, o Palhaço reitera a 
ironia já manifestada anteriormente: 

 
PALHAÇO 

E agora afasto-me prudentemente, porque a vizinhança 
desses grandes administradores é sempre uma coisa 
perigosa e a própria Igreja ensina que o melhor é evitar as 
ocasiões. (Ao Bispo.) Peço licença a Vossa Excelência 
Reverendíssima, mas tenho que me retirar. (op.cit.) 

 
  
A terceira entrada do Palhaço ocorre na passagem do segundo para o 

terceiro ato, após a morte de quase todas as personagens. Aqui, o Palhaço 
justifica a “pequena carnificina”, segundo suas palavras, a que a platéia teve 
de assistir e dá orientações para a reorganização do cenário.  

 
PALHAÇO, entrando 

Peço desculpas ao distinto público que teve de assistir a 
essa pequena carnificina, mas ela era necessária ao 
desenrolar da história. Agora a cena vai mudar um pouco. 
João, levante-se e ajude a mudar o cenário. Chicó! 
Chame os outros. (op.cit.) 
 

Na seqüência, ao continuar interagindo com a platéia, traz para seu 
discurso elementos de uma crença popular do Nordeste, a saber, dois 
demônios vestidos de vaqueiro: 

 
(...) 

PALHAÇO 
É preciso mudar o cenário, para a cena do julgamento de 
vocês. Tragam o trono de Nosso Senhor! Agora a igreja 
vai servir de entrada para o céu e para o purgatório. O 
distinto público não se espante ao ver, nas cenas 
seguintes, dois demônios vestidos de vaqueiro, pois isso 
decorre de uma crença comum no sertão do Nordeste. 



(op.cit.) 
 

 
No trecho a seguir, observa-se novamente a interação do Palhaço com 

a platéia. Nota-se novamente o tom irônico, fato mencionado por Guidarini 
(1992, p. 35). Por meio da ironia, a voz do Palhaço faz uma forte crítica social:  

 
PALHAÇO 

(...) Muito bem, com toda essa gente. morta, o espetáculo 
continua e terão oportunidade de assistir seu julgamento. 
Espero que todos os presentes aproveitem os 
ensinamentos desta peça e reformem suas vidas, se bem 
que eu tenha certeza de que todos os que estão aqui são 
uns verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor a 
Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, 
incapazes de julgar e de falar mal dos outros, generosos, 
sem avareza, ótimos patrões, excelentes empregados, 
sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja 
pouco. Música.  
Música de circo. O Palhaço sai dançando. Se se montar a 
peça em três atos ou houver mudança de cenário, começará 
aqui a cena do julgamento, com o pano abrindo e os mortos 
despertando. (op.cit.) 
 

 
O Palhaço aparece brevemente na cena do enterro de João Grilo e, 

finalmente, no encerramento da peça, quando, então, declama um verso 
popular, que integra um dos excertos das epígrafes, e pede aplausos.  

PALHAÇO 
A história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-Ia, 
nada melhor do que o verso com que acaba um dos 
romances populares em que ela se baseou:  
"Meu verso acabou-se agora,  
Minha história verdadeira. 
Toda vez que eu canto ele,  
Vêm dez mil-réis pra a algibeira. 
Hoje estou dando por cinco, 
Talvez não ache quem queira."  
E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma 
recompensa que não custa nada e é sempre eficiente: seu 
aplauso. (op.cit.) 

 
3 Considerações finais 

 



Como se pôde perceber, o Auto de compadecida se caracteriza pela 
polifonia. Desde o início, a voz representada pelo Palhaço se constitui no fio 
condutor da peça: no começo, introduz a peça, logo em seguida, se introduz na 
peça e, no desenvolvimento, dá voz às demais vozes, que, de diferentes 
maneiras, representam os vários aspectos da sociedade. Assim, ao longo da peça, 
sobretudo por meio do discurso direto e, por vezes, pela ironia, as vozes se 
entrecruzam, apontando a ideologia de vários segmentos sociais.  

Cumpre acrescentar que a tessitura da peça se caracteriza pelo 
desvelamento do entrecruzamento das várias vozes, que falam de determinados 
lugares, a partir de um sujeito polifônico - o Palhaço. Ao lado da polifonia, salienta-
se a interação do Palhaço com a platéia. 

Percebe-se, a partir da análise do discurso verbal do Auto da compadecida, 
uma pluralidade de elementos. Entretanto, esses elementos dificilmente são 
encontrados no espaço da aula de português como língua materna, tampouco 
integram o conteúdo programático das escolas brasileiras. A ida ao teatro para 
assistir a uma peça, atividade algumas vezes encontrada em muitas escolas, não 
visa necessariamente ao desenvolvimento da competência de leitura do 
educando. Em geral, essa atividade não consta do quadro regular das atividades 
extracurriculares da disciplina de língua portuguesa, pautando-se mais pela oferta 
de uma determinada peça do que por um programa regular de atividades culturais. 
O produto final que se solicita ao aluno (quando isso é feito) constitui-se quase 
sempre num relatório da peça a que o aluno assistiu, vale dizer, da montagem do 
texto. Muito freqüentemente, o relatório encontra seu fim último na nota atribuída, 
não havendo, obrigatoriamente, comentários por parte do professor. Também o 
trabalho de dramatização, por vezes feito em algumas escolas, não tem 
continuidade no estudo acurado do texto. 

Diante disso, verifica-se que a aula de língua portuguesa pouco contribui 
para o estudo da obra teatral.  Para a grande maioria dos alunos, a peça teatral é 
um universo nunca penetrado, a ser totalmente explorado. Considerando-se que, 
subjacente às grandes obras teatrais, encontra-se um rico e complexo universo 
lingüístico-cultural, o alijamento de uma parcela de cidadãos, ainda em formação, 
desse universo equivale à sua exclusão social. Mais tarde, ou esses cidadãos  
adquirem o gosto pela obra teatral por conta própria, freqüentemente lutando 
contra condições de tempo e financeiras desfavoráveis, ou jamais ingressam no 
mundo das obras teatrais.    

 
Referências 
 
BAHKTIN, Mikail. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
BRAIT, Beth (Org.).  Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.  
BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.  
BRANDÃO, Helena Nagamine. Analisando o discurso. Disponível em: 
<http://www.estacaodaluz.org.br>. Acesso em: 15 de jan. 2007. 



GUIDARINI, Mário. Os pícaros e os trapaceiros de Ariano Suassuna. São Paulo: 
Ateniense, 1992. 
HOUAISS, Antônio.  Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2003. 1 CD-ROM. 
MAINGUENEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique.  Dicionário de análise do 
discurso. Coordenação da tradução de Fabiana Comesu. São Paulo: Contexto, 
2006. 
OSCAR, Henrique. Apresentação. In: O auto da compadecida. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Agir, 1980. 
SUASSUNA, Ariano. O auto da compadecida. 16. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1980. 
TAVARES, Hênio. Teoria literária. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978. 
 
 
Palavras-chave: Análise do discurso, gêneros do discurso, discurso teatral, 
polifonia, ensino/aprendizagem da língua portuguesa. 


